Bøn om gensidig forståelse mellem køn, racer
og folkeslag med fokus på forsoning
1. Bed om, at familier, der er flygtet fra volden i Burundi og
nu bor i flygtningelejre, må finde trøst hos Gud. Bed om,
at den onde cirkel med hævnlyst må blive brudt, og at de
må lære Guds kærlighed at kende, så de kan vise hinanden
ubetinget kærlighed og tilgive hinanden. (Matt. 6,12)
2. Restriktioner og nedlukninger under pandemien har
skabt mange udfordringer for de canadiske ægteskaber. Bed
om fred mellem ægtefæller og i familier. (Matt. 5,9)
3. Selv om grønlænderne er danske statsborgere, oplever de
ofte diskrimination. Bed om, at danskerne må få et oprigtigt
ønske om at forstå grønlænderne og deres kultur og acceptere dem som ligemænd. (Rom. 10,11-13)
4. Bed om, at de herskende politiske ledere i Indien må
arbejde for sandhed, kærlighed, fred og lighed i samfundet.
”Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et
roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.”
(1. Tim. 2,2)
5. Bed om, at de 99 % af befolkningen i Japan, som ikke er
kristne, må møde vores Frelser Jesus Kristus, blive forsonet
med Gud, sat fri fra synd og opnå sand fred. (Johs. 8,36)
6. Jordskælvene i 2020 skabte stor ødelæggelse for indbyggerne i Kroatien. Bed om, at lederne må blive forenet, så
genopbyggelsen af ødelagte bygninger og relationer må
skride hurtigere frem. Tak Gud for de mange kirker, der
hjælper til med genopbyggelsen. (2. Kor. 13,11)

11. Tak Gud for den evangeliske børnelejr i Centraleuropa. Bed
om, at de børn, der deltager på lejren, må finde håb, glæde og
nyt liv i evangeliet om Jesus. (1. Tim. 2,4)
12. Bed om, at sydkoreanske ægtepar hver især må få nåde til
at se deres egne mangler, inden de begynder at påpege ægtefællens fejl. Bed om, at de må ære og elske hinanden. (Matt. 7,1-2)
13. Bed Gud styrke det etiopiske KmH-team i deres arbejde blandt sønderbrudte kvinder. Bed om at ofre for krig og
indsatte i fængsler må høre evangeliet, så de kan blive forsonet
med Gud og dele deres nye liv og håb med andre. (Sl. 34,19)
14. Bed for dem som er kaldet til en tjeneste, hvor de forsøger
at bringe genoprettelse og forsoning til mennesker. De viser
Guds kærlighed til andre ved frivilligt at udholde uretfærdig
behandling pga. deres tro på Jesus. Bed om, at vi hver især må
elske vores fjender og bede for vores forfølgere. (Matt. 5,11-12)
15. Bed om, at kommunikationen og enheden mellem den filippinske regering og de forskellige agenturer må være klar, så de
kan arbejde sammen til folkets bedste under implementeringen
af sundhedsprotokoller under denne pandemi. (Fil. 2,2)
16. Bed om, at der må herske samhørighed mellem de etniske
grupper i Rumænien. Bed om at romaerne må blive forsonet
med Gud som deres Frelser og må blive accepteret af det
rumænske samfund. (Rom. 15,5-7)
17. Bed om, at kristne i Bonaire må se bort fra det, der skiller
dem, så de bliver forenet og priser Gud med samme sind. Bed
om, at Guds kærlighed må flyde over og skabe enhed, så andre
ser, hvordan Guds kærlighed kan skabe harmoni. (Sl. 133)

7. Bed om, at Gud må styrke forholdet mellem de forskellige kristne trossamfund i Finland. Bed om, at de kristne må
indse, at der er flere faktorer, der binder dem sammen, end
hvad der skiller.

18. I Indonesien kommer de mange stammer med hver sit
sprog og hver sin religion ofte ikke overens. Kirker ødelægges,
og kristne bliver forfulgt. Bed om, at de kristne må efterleve
Kristus og blive en kilde til kærlighed og fred. (Sl. 9,9)

8. Der er store splittelser i det polske folk. Bed om, at
KmH-udsendelserne om tilgivelse og forståelse må åbne
lytternes hjerter for forsoning. (1. Kor. 1,10)

19. Bed om, at medarbejdere og arbejdsgivere i Portugals forretningsverden må komme til at se på hinanden med respekt
og værdighed, og at de må løse konflikterne imellem sig på en
fredelig måde. (1. Pet. 2,17)

9. Bed om, at Gud må være tilflugtsstedet for de kristne
kvinder, der står i et kristent arbejde i Hong Kong. ”Den,
der sidder i den Højestes skjul… kan sige om Herren: Min
tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på.” (Sl. 91,2)
10. Igennem de sidste 15 år med krig har der ikke eksisteret
nogen enhed i Liberia. Bed Gud give indbyggerne styrke og
nåde til at tilgive hinanden, og bed om helbredelse, fred og
forsoning indbyggerne imellem. (Rom. 12,16-18)

20. Bed om, at KmH-teamet i Nordkaukasus må blive fyldt
med visdom og mod, så de kan være lys for Gud i et område,
som overvejende bekender sig til islam. Bed om fred i dette
ustabile område. (Sl. 93,1-2)
21. Bed om, at Gud må omslutte Sydafrika og beskytte nationen med sin almægtige hånd. Bed om enhed i landet, så folket
må stå sammen på trods af deres forskelligheder og leve sammen i medfølelse og nåde. (Ordsp. 12,20)

22. Tak for, at TWR´s samarbejdspartnere ikke er begrænset til bestemte kirkesamfund. Bed om, at kirker og
kirkesamfund i fællesskab må støtte mediemissionen og
arbejde sammen for at få udbredt budskabet om frelse og
håb i Jesus. (Johs. 17,20-21)
23. Bed Gud give kristne i Paraguay hjerter, der er fyldt
af nåde, ydmyghed, medfølelse, kærlighed og villighed til
at stå sammen gennem kraft fra Jesus Kristus. (Kol. 3,12)
24. Bed om, at evangeliet må nå ud til alle 54 etniske
grupper i Nord- og Sydvietnam, og om at alle mennesker
må kunne arbejde sammen og blive enige om en yderligere udvikling af hver region. (Gal. 3,28)
25. Bed om, at Gud må berøre det spanske folks hjerter,
så de tilgiver hinanden for fortidens konflikter. Bed om,
at folket må opleve enhed og fred. (Johs. 13,35)
26. Bed om, at de få kristne, der findes i Cambodja, må
blive styrket i troen og få frimodighed til at være lys og
salt dér, hvor de bor. (Matt. 5,16)
27. Jesus er vor fred, og han forener de forskellige grupperinger – mænd og kvinder, forskellige racer, konkurrerende nationaliteter – ved at gøre dem til ét og ved at
nedbryde muren af fjendskab. (Ef. 2,14) Bed om, at vi
som kristne må udleve denne sandhed hver dag.
28. Gud tilgav mig. Bed om, at jeg må kunne tilgive
andre, når de fornærmer mig, og at jeg må blive i stand til
at elske andre, for det vil forene os. Bed om, at mit hjerte
og mit forhold til andre må være fyldt af fred, og at jeg
må være taknemmelig. (Kol. 3,13-15)
29. Bed om, at det må gå op for kristne, at de er lemmer
på samme legeme – legemet Jesus Kristus. Bed om, at de
kristnes kærlighed til hinanden må kunne ses af verden,
og at verden må se det som et bevis på, at Gud er til, for
Gud er ophavet til al kærlighed og nåde. (Johs. 17)
30. I Danmark er der mange meninger om, hvordan
flygtninge og immigranter skal behandles. Nogle byder
dem velkommen, mens andre slet ikke ønsker deres
tilstedeværelse. Bed om, at det danske folk må vise de
fremmede kærlighed (5. Mos. 10,19)
31. Bed om, at de cambodjanske kristne ikke må skændes
indbyrdes, især på Facebook, da det skader vidnesbyrdet.
Bed om, at kirken må fremstå som en enhed, så man
kan nå ud til de ikke-kristne med budskabet om håb og
kærlighed i Jesus. (Ef. 4,31-32)
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Ægteskabet mellem Fru Chan* og hendes mand er et eksempel på dette. De skændtes så meget, at de til sidst helt holdt op
med at tale sammen. Men dette ændrede sig, da parret begyndte at lytte til radioprogrammet ”Kvinder med Håb”. Her
hørte de, gennem undervisning ud fra Guds Ord, om hvordan
man bør leve i harmoni med hinanden.

Forenet i bøn
om forsoning

Fru Chan siger: ”I programmet, som handlede om konflikter,
lærte jeg, at vi som forældre må være ansvarlige, respektfulde,
overbærende og hjælpsomme, så vore børn får gode eksempler til efterfølgelse.”
Nu forstår hun, hvordan et venligt ord kan hjælpe med at løsne op i en situation med uenigheder. Programmet om konflikter tilskyndede ægteparret til at sige undskyld til hinanden foran de ældre i deres gruppe – en god påmindelse om, at Gud er
specialist i forsoning på tværs af køn, race, familiemedlemmer
og menighedens medlemmer.
Et andet eksempel på Guds barmhjertighed og nåde fortælles
af Mira, en indisk kvinde, hvis ægtemand havde en affære med
en anden kvinde gennem 12 år. Gennem et ”Kvinder med
Håb”-program lærte hun, at hun skulle bede for sin mand.
”Jeg besluttede mig for at udkæmpe mine problemer gennem
bøn. Jeg overgav hver en byrde og smerte i Guds hænder…
Gud greb ind, og med tiden blev min mand udfriet fra det
fangenskab, som affæren udgjorde.”
Når vi overgiver os selv til Guds Ord og til bøn, er Gud trofast, og han griber ind til forandring i vore liv.
		
Maribeth Hynnes Stevens, TWR volontør
*Navn ændret af sikkerheds hensyn
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